Spelregels:
-

-

Alle middelen die je kunt verzinnen om aan de antwoorden te komen zijn
toegestaan. Met uitzondering van het onder druk zetten van de organisatie
De antwoorden van de vragen dienen te worden ingevuld in de witte kaders
van het vragenboekje. We kennen geen punten toe aan niet of slecht leesbare
antwoorden!
Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig en op de juiste wijze inleveren
dingen mee naar de hoofdprijs.
Wanneer moet het vragenboekje ingeleverd zijn?
Het ingevulde vragenboekje moet bij zaal ‘t Brugeind tussen 23.00 uur en
23.30 uur op 23 maart 2019 ingeleverd worden.
Hoe moet dit gebeuren?
 Leg alle bladzijdes van het vragenboekje op de juiste volgorde, zoals
je het ook ontvangen hebt.
 Stop de Quiz terug in de envelop die je ontvangen hebt en lever die in.

-

-

-

-

We hebben voorin, in het boek, een categorie kids opgenomen, de punten van
deze vragen tellen mee bij de corresponderende categorie die hieronder
opgesomd zijn.
Er zijn 14 categorieën. Te weten:
Categorie
Vragen Max punten
01
Geheime opdracht (geen joker toegestaan)
geheim 100
02 Politiek
8
80
03 Natuurlijk
8
80
04 Logo’s
8
80
05 Muziek
8
80
06 Mieëlderse minse
8
80
07 Amusement
8
80
08 Oude ambachten
8
80
09 Sport
8
80
10
Hersenbrekers
8
80
11
Bourgondisch / culinair
8
80
12
Verkeer
8
80
13
Meerlose ondernemers
11
80
14
Slotopdracht (geen joker toegestaan)
1
110
Ieder team mag een Joker inzetten op een van de categorieën. De punten
voor deze categorie tellen dubbel. Geef op de voorpagina van het boekje aan
op welke categorie jullie team de joker inzet.
In totaal zijn er (met Jokerinzet) maximaal 1250 punten te verdienen.
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Spelregels:
-

-

-

-

De uitslag van IQuizut 2019 wordt bekend gemaakt tijdens de inmiddels
tradionele spannende slotavond/prijsuitreiking. Deze vindt plaats in Café zaal
‘t Brugeind op zaterdag 30 maart 2019.
Let op! Op deze slotavond vindt een afsluitende opdracht plaats. Deze
opdracht is een actieve teamopdracht waarbij logisch denken en samenwerken
de belangrijkste ingredienten zijn. Voor de twijfelaars: Je wordt er niet vies
van en er is ook geen fysieke kracht nodig om de opdracht tot een goed einde
te brengen! De Joker is bij deze opdracht niet in te zetten.
Indien zich situaties voordoen waarin het reglement niet voorziet, neemt de
organisatie een bindende beslissing.
Bij een gelijk puntenaantal telt het tijdstip van inleveren mee.
Deelname aan IQuizut kan alleen indien je akkoord bent met dit regelement.
Deelnemers aan IQuizut dienen zich aan de geldende verkeersregels te
houden.
Deelname aan IQuizut geschied op eigen verantwoordelijkheid en risico.
IQuizut kan nimmer aansprakelijk worden gesteld van enige vorm van schade,
letsel en/ of diefstal.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

SUCCES,
namens de organisatie
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01 Geheime opdracht

Kies 1 teamlid:
Stuur hem / haar naar Pachamama !

Hints over opdracht:

* Weet je niet waar je moet zijn bel: 06-10602789.
Hier kun je eerst een hint krijgen die je verder kan helpen. Deze hint kost je 20
punten. Moeten we de locatie helemaal prijs geven dan verspeel je 40 punten.
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IQuizut KIDS
Ook dit jaar hebben we een apart gedeelte gemaakt voor de Kids. Onderstaande
vragen zijn voor de kids. Wij hebben uit elke categorie ’n vraag.
Heb je geen kids in de groep dan wel gewoon deze vragen beantwoorden. De punten
voor deze vragen worden bij de betreffende categorie opgeteld en doen dus ook
mee met de joker van de betreffende categorie. We kunnen natuurlijk niet in de
gaten houden of ook daadwerkelijk de kids deze invullen. Maar het idee is om ze er
meer bij te betrekken en op die manier ook wat meer over Meerlo leren, nu en het
verleden.

1)

Politiek
Wat was het telefoonnummer (incl. netnummer) van de gemeente MeerloWanssum tot de jaren 80.

Antwoord: 04789-2222 (2)

2)

Natuur
We zijn op zoek naar een ….. zonder schaal. Alleen het vlies zat er nog
omheen. Het verraadde een gebrek aan kalk.
Welk woord moet er staan op de plek van de ….. en hoe noemen we dit?

Antwoord: windei (2)
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IQuizut KIDS
3)

Logo
Hier rechts zie je een gedeelte van een logo.
Van wie of wat is dit logo? Herken je het logo niet…. Je leert ’t nog wel kennen.
Antwoord :Denderon (10)

4)

Muziek

Wat zijn de namen van de hieronder afgebeelde muziekinstrumenten?
Als alles ingevuld is, lees je van boven naar beneden de naam van een ander
instrument, in de met een pijl aangegegeven kolom.
Vermeld deze naam bij Antwoord:

(2)
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IQuizut KIDS
5)

Mieëlderse minse
Wie zitten er, op dit moment, allemaal in de Meerlose dorpsraad?
Antwoord:
Angelique Custers
Serge Coenders
Henk Ulder
Hans Sijbers
Johan Coenders
Christien Jillesen
Ben Heijligers
Jurgen Wijnbergen
Anke Voesten

6)

(2)

Amusement
Hieronder wat afbeelingen van stripfiguren, schrijf de juiste naam van de
betreffende strip eronder.

Antwoord:
Suske en Wiske of
Alleen Wiske (1)

Songebob
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(1)

Picachu / Pokemon (1)

IQuizut KIDS
7)

Oude ambachten
De “griezelbus”uit de jaren ’70. Ieder jaar
kwam hij voorbij en gonsde het in de
gangen van de school. “De bus is er weer”
Welke bus bedoelen we hier die elk jaar
naar school kwam ?

Antwoord: Tandartsbus (2)

8)

Sport
De langste tenniswedstrijd ooit duurde 3 dagen. Deze werd ook nog
onderbroken door een technisch mankement, de wedstrijd kon daardoor
pas de dag erna hervat worden. Wat was dit technisch mankement?
Antwoord: bij 47-47 kon het scorebord niet meer verder (2)
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IQuizut KIDS
9)

Hersenbrekers
Wat is er fout op de onderstaande afbeeldingen?
Antwoord: Ijsberen leven op de noordpool
en pinquins op de zuidpool. Dus dit kan niet
(1)

Antwoord:Londen en ze rijden rechts,
klopt niet
(1)

Antwoord: Vanaf de maan kun je niet de
maan zien
(1)

8

IQuizut KIDS
10) Bourgoundisch / Culinair
Hieronder een aantal afbeeldingen van TV-programma’s.
a) Wie zie je op de foto?
b) En welke programma presenteren zij?
Wie: (totaal = 1 pnt)
1. Andre van Duin
2. Janny van der Heijden
3. Robert van Beckhoven
Programma: Heel Holland bakt

Wie: (totaal = half punt)
1. Robert van Beckhoven
2. Klaas van de Eerden
3. Remy Duker
Programma: CupCakeCup

Wie: (totaal = half punt)
1. Siemon de Jong
Programma: Taarten van
Abel
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IQuizut KIDS
11) Verkeer
Wat is de betekenis van deze borden?

(0.5)

(0.5)

Antwoord: spoorwegoverweg
met slagbomen

Antwoord:
parkeergelegenheid zwangere
vrouwen

Antwoord: Gesloten voor fietsen
bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

(0.5)

Antwoord: Aan dit bord kun je zien dat je je op een voorrangsweg bevindt.
Alle andere bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de
voorrangsweg.
Let op: Langs een voorrangsweg buiten de bebouwde kom mag je niet
parkeren
(0.5)
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Categorie: 02 Politiek

1)

We beginnen over de politiek van onze zuiderburen.
a)Wie werd in oktober 2012 bij de gemeenteraad verkiezingen in België de
grote winnaar?
b) Maar wie was volgens Julius Ceasar de dapperste aller Belgen en ligt
tegenwoordig in een schoenendoos?
c) In welke stad staat zijn standbeeld?
Antwoord:

a) Bart de Wever / V-VA

(4)

b) Ambiorix, tegenwoordig Belg.(4)
schoenenmerk
c) Tongeren
(4)

Julius Ceasar

2)

We praten graag een woordje mee over de politiek. En de meningen zijn
vaak behoorlijk verdeeld. Vooral wanneer we het er niet mee eens zijn, is
het commentaar niet van de lucht. Maar hoe kun je als burger daadwerkelijk
meepraten met de gemeenteraad?
Noem vier manieren hoe je invloed uit kunt oefenen op de besluitvorming
van de gemeenteraad.

Antwoord:

1) email via de griffier, dorpsrader of een brief
2) raadsleden afzonderlijk benaderen, internet enquetes
3) deelnemen aan tafelgesprek
4) initiatief presenteren gemeenteraad
5) Referendum
6) interactieve beleidsvorming
7) Burgerinitiatief
(4 goede is 12 ptn, per goede 3 ptn)
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Categorie: 02 Politiek
3)

Door de jaren heen hebben verschillende personen uit de Nederlandse
politiek ongewild een bijnaam gekregen. Welke politici bedoelen we?

4)

Antwoord:
Het orakel uit Oss

: Jan Marijnissen

(4)

De Theedrinker

: Job Cohen

(4)

Sinterklaas

: Wiegel / Den Uyl

(4)

Harry Potter

: Jan Peter Balkenende

(4)

De Draaikont

: Wouter Bos

(4)

Blonde Dolly

: Geert Wilders

(4)

Welke Meerlonaren hebben zich kandidaat gesteld voor de
Gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Horst aan de Maas in 2018?

Antwoord:
Gerard Bruijsten
Henk Peters
Leo Beterams
Jan v Dijk
Huub Rademacher

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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Categorie: 02 Politiek
5)

In 2009 was er wat roering in de Meerlo-Wanssumse gemeentepolitiek.
Welke wethouders zijn in dat jaar opgestapt, vertrokken, afgevallen en
gestopt?
En wat was de reden van hun vertrek? (12)
Antwoord: Meerlo-Wanssum – politiek – vertrouwensbreuk college Dickie
Minken (PvdA) neemt ontslag na een vertrouwensbreuk in het college. Het
college van PK (Progressieve Kombinatie Meerlo Wanssum) en PvdA komt
ten val na een aangenomen motie van wantrouwen in de raad tegen de beide
andere wethouders, Leo Beterams (PK) en Carla Brugman (PK). Beide PKwethouders pakken hun biezen. Er wordt een nieuwe coalitie gevormd van
CDA, PvdA en GP ’94. De nieuwe wethouders zijn: Jac. Derikx (CDA), Arnold
Holl (GP’94) en Mathieu Emonts (PvdA), oud-wethouder van Venray.
Meerlo-Wanssum – herindeling De wethouders Jac. Derikx (CDA), Arnold
Holl (GP’94) en Mathieu Emonts (PvdA) moeten aftreden door de
herindelingsverkiezingen in verband met de opsplitsing van de gemeente:
Wanssum vormt met Venray een nieuwe gemeente Venray en Meerlo vormt
samen met Sevenum en Horst de nieuwe fusiegemeente Horst aan de Maas.

6)

Meerlo heeft in verschillende samenstellingen, diverse burgemeesters
gehad. Er zijn zelfs 2 burgemeester van Meerlo geweest, met dezelfde
achternaam!
Welke 2 mensen waren dit?
Antwoord:

1) A. (Arnold) Kellenaers

(10)

2) Jan Baptiste Michel Herman Willem Kellenaers
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Categorie: 02 Politiek
7)

Wie is de man, hier rechts afgebeeld,op de foto?
En wat was zijn rol in de Meerlose samenleving?

Naam : A.van der Heijden
Rol

(5)

: De laatste veldwachter in de (5)
gemeente Meerlo.

JIJ DOET TOCH OOK MEE!
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Categorie: 03 Natuurlijk

1)

Jarenlang konden we in Meerlo genieten van de Salix alba. Volgens
schattingen zou Salix met pensioen moeten zijn. Wij denken dat iedereen in
Meerlo Salix vaker bewonderd heeft…. En ineens was hij of zij verdwenen.
Geef de juiste straatnaam waar in Meerlo iedere Meerlonaar Salix alba
heeft zien staan?

Straatnaam: Veestraat (de oude Wilg) (10)

2)

Het is altijd een groot dispuut geweest.
Of een aap een mens is of een beest;
En dat verwondert ons ook niet,
Daar men zoveel apen onder de mensen ziet.
Tja…. Wat kunnen we hier op zeggen.
Ook in Meerlo staan we wel eens voor aap. We
zien wel eens een gorilla staan.
Maar waar? Op welke locatie was dit ook al
weer. Hij staat niet op het raadhuisplein, bij de
kerk of achter de soos.

De juiste locatie is:
bij Floor in de tuin

(5)
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Categorie: 03 Natuurlijk

3)

Een heerlijke wandeling door de Meerlose natuur, of door je eigen tuin.
Iedere dag weer hoor en zie je wel weer iets nieuws. Weet jij de naam van
de vogels bij de volgende vogelgeluiden.
De namen hebben we al gegeven, Geef door middel van een cijfer 1-10 aan in
welke volgorde je de vogels voorbij hoort komen.
Het geluidsfragment kun je vinden op www.iquizut.nl/media
Antwoord:

4)

a)

Appelvink

_5__ (1)

b)

Blauwe reiger

_8__ (1)

c)

Buizerd

_9__ (1)

d)

Fazant

_10_ (1)

e)

Heggenmus

_1__ (1)

f)

Knobbelzwaan

_2__ (1)

g)

Koolmees

_4__ (1)

h)

Merel

_3__ (1)

i)

Sijs

_7__ (1)

j)

Wilde eend

_6__ (1)

Foto:Appelvink

Welk dier maakt wereldwijd de meeste dodelijke slachtoffers onder
mensen?
Dier: De Mug (5)
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Categorie: 03 Natuurlijk

5)

Over welk dier gaat het volgende versje:
“Hemellämke blief bi-je meej
As ge ennen duvel ziet, gaot van meej”
Dier: Hemelbieësje / Hemelbeestje (pagina 96 Volkskundig ABC) (10)

6)

Dieren, zijn voor ons als dierenliefhebbers goed te herkennen, met hun
wollen vacht, of omdat we dagelijks mogen stofzuigen om de haren van het
huisdier weg te halen uit de woonkamer.
Maar weten jullie ook nog welk dier het betreft als de huid en ingewanden
‘verdwenen’ zijn? Hieronder zie je 4 verschillende skeletten van dieren.
Schrijf op om welke dieren het gaat. (Nederlandse of Engelse naam)
Let op: Wellicht betreft het geen huisdieren!

a) Schaap

(2)

c) Otter

(2)

b) Buideldier/Nimbadon/Wombat (2)

d) Vos (2)
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Categorie: 03 Natuurlijk

7)

Waar is de foto genomen?
Uiteraard geven we enkele hints: De Ham, Roekenbos, Postbaan, Elshout,
Mgr. Jenneskensstraat. Het mag een straat, gebied, gebouw zijn.
Och ja…. What 3 words…… En wellicht mag je de hints zelfs vaker
gebruiken.

1

2

3

4

5

1. kunsthal / oerbron/ knuffelig
Antwoord: Kasteelke

(3)

2. gitaar / visnetje / onthalen
Antwoord: Postbaan

(3)

3. fietsenhok / vogelhuis / zeilplank
Antwoord: Langs de beek aan de Bergsboslaan

(3)

4. oliebol / meubelen / hoekbal
Antwoord: Speulplats

(3)

5. collectie / leesvoer / strandtas
Antwoord: Mgr. Jenneskensstraat (Lucas Mooren)

(3)
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Categorie: 03 Natuurlijk

6

7

8

6. zijgang / invullen / eerdere
Antwoord: St. Goar

(3)

7. toendra / kluiten / afmetingen
Antwoord: Roekenbos / Bergsbos

(3)

8. spannende / potdicht / zeerot
Antwoord: Ham

(3)

9

10

9. dagtocht / ijzelt / heerlijke
Antwoord: Ham

(3)

10.bijwonen / werktijd / zonnehoed
Antwoord: Elshout

(3)
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Categorie: 04 Logo’s
Hieronder een 6-tal logo’s, althans een deel van het originele logo.
Het zijn bedrijven en verenigingen in Meerlo, weten jullie ze allemaal te
ontraadselen? Daarnaast nog 1 logo waar we vragen om tekst en uitleg.
Voor ieder goed antwoord zijn 10 punten te verdienen.

1) Fysiotherapie ’t Raadhuis

(10)

2) Kapsalon & Beaty Hair Desire

(10)

3) Verloskundigen Horst en Maasdorpen (10)

4) Polska Spyza

(10)

5) Peelen Anthurium

(10)
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Categorie: 04 Logo’s

6) Podotherapie Hemans

7)

(10)

Wat beeld het logo
SamenLoop voor Hoop uit?

(10)

De MAAN
In het logo is de maan goed zichtbaar. Deze maakt de cirkel rond en
staat voor het delen van het proces met naasten. De
openingsceremonie met eregasten / survivors symboliseert de moed
van de survivors en hun familie. Ook symboliseert de maan het 24uursevenement, samen de nacht beleven en met elkaar de strijd
aangaan.
De STER
Helaas overlijden er nog steeds mensen aan kanker en vechten er
velen. De ster aan de hemel symboliseert die mensen, die tijdens de
kaarsenceremonie worden geëerd of worden herdacht. Het moment
waarop iedereen beseft waar SamenLoop voor Hoop eigenlijk om
draait.
De ZON
De drie puntjes in het logo maken van de cirkel een zon. Tijdens een
SamenLoop worden (ex-)kankerpatiënten in het zonnetje gezet. We
willen met elkaar genieten van al het moois wat het leven te bieden
heeft. De slotceremonie gaat samen met applaus, juichen en elkaar
steunen. Het leven wordt gevierd, de zon schijnt!
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Categorie: 05 Muziek
1)

In de tekst van een Nederlandstalig nummer komen 21 meisjesnamen voor.
Hoe heet de band, hoe heet het nummer en zet alle 21 meisjesnamen in de
juiste volgorde ?

Band: Doe Maar

(3)

Titel: Eén nacht alleen

(3)

Meisjesnamen:

(4)

1) Sylvia

12) Magreet

2) Jeanette

13) Magriet

3) Natalie

14) Marie

4) Fiene

15) Marije

5) Elsje

16) Angeline

6) Treesje

17) Wies

7) Truus

18) Marjan

8) Babette

19) Marjo

9) Betsie

20) Marlyn

10)

Sabine

21) kleine Tine

11)

Greet
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Categorie: 05 Muziek
2)

Wie speelde de rol van Meester Pennelik in de schoolmusical van de 6e klas
van basisschool Megelsheim in het jaar 1981?
Antwoord: Edwin v/d Winkel

3)

(10)

Hoeveel artiesten deden er ongeveer mee met het optreden van Ondiep op
het wereldfestival tgv het 10 jarig jubileum van SOS Meerlo Wanssum?
Waar kwamen deze artiesten vandaan / welke achtergrond hadden deze
artiesten?
Noem het nummer van Ondiep dat zij samen speelden?
Aantal: in totaal zo’n 350 artiesten

(3)

Waar vandaan: Mensen van 5 fanfares en 6 gemengde koren
Uit gemente Meerlo-Wanssum
Welke achtergrond: Mensen van 5 fanfares en 6 gemengde koren

(3)
(3)

Het nummer is: “Doje of Vrieze”

(3)
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Categorie: 05 Muziek
4)

De plaat en zijn verhaal!
Schrijf onder het verhaal de artiest en de titel van de plaat:
a)

Het leek zo gemakkelijk, om weer verliefd te worden.
Ik kwam er op de moeilijke manier achter, het is een lijdensweg.
Ik kwam erachter dat liefde meer is dan een spel.
Gespeeld om te winnen, maar voor hetzelfde te verliezen.

Artiest:

b)

Gary Moore

Titel: Still Got The Blues

Weet je het nog? De hartjes die we op het schoolplein tekenden?
Of onze lange schaduwen in de donkere gangen van de
studentenflat, waar we samen woonden? En kun je je nog herinneren
dat het marktplein altijd vol lag met seringenblaadjes? Als ze in je
haar terecht kwamen, leken ze net confetti. Misschien heb ik
destijds jouw hart wel gebroken. Sorry hoor, dat was nooit m’n
bedoeling. Echt niet! Ik wilde je hart niet breken. Maar
tegelijkertijd brak jij wel het mijne.Denk je dat het nu te laat is om
“sorry” te zeggen? Of kunnen we het nog bijleggen? Het kan er bij
mij namelijk simpelweg niet in dat onze relatie zomaar over is
gegaan. Ik had nooit gedacht dat ik je zo zou gaan missen.We
hadden toch best vrienden kunnen blijven? Ooit hebben we elkaar
eeuwige trouw beloofd, dus het verbaast me dat onze relatie op zo’n
bittere manier over is gegaan. Het enige dat ik nu nog heb zijn mijn
herinneringen aan je!

Artiest: Marillion

5)

(6)

Titel: Kayleigh

(6)

In Meerlo waren in de jaren 80 en 90 enkele piratenzenders actief. Zo was
er het befaamde “Radio Amanda”. Men werkte soms zelfs met echte
artiestennamen.
Wat was de DJ-naam van Erik Vullings?
DJ naam: Koos van Leeuwen

(10)
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Categorie: 05 Muziek
6)

Tijdens Meerlose bruiloften gaan nog altijd de voetjes van de vloer. Tijdens
deze feesten zijn verschillende danspasjes te bewonderen. Welke soorten
ballroomdansen herken je in de onderstaande danspasjes?

Antwoord:

Quickstep

(3)

Antwoord:Engelse wals

(3)

Antwoord:

Weense wals

(3)

Antwoord:Tango

(3)
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Categorie: 05 Muziek
7)

Welke liedjes zijn dit?

Antwoord:

In Holland staat een huis……….

Antwoord: Happy new year

(6)

(6)
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Categorie: 06 Mieëlderse minse
1)

Welke Meerlonaren worden hier bedoeld?

Antwoord:
a) Sjaak Thiesen (2)

b) Martien Steeghs (2)

c) Bart Kerstjens (2)

e) Erwin Rutten (2)

f) Martijn Mooren (2)

Antwoord:
d) Tim Coenders (2)

Antwoord:
g) Eugene Peelen (2)
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Categorie: 06 Mieëlderse minse
2)

Wat is de overeenkomst tussen deze personen, en wie hoort hier niet bij?
Jan Engels
Bert Martens
Gerard Bruijsten
Ernst Logister
Overeenkomst: Allemaal leraren
(3)
Hoort er niet bij: Alleen Bert Martens heeft geen les gegeven op MAVO
Maasdorpen. Alleen op basisschool Megelsheim
(3)

3)

Wie zoeken we?
Allemaal ‘bekende’ Meerlonaren waarvan we graag de naam zouden willen
weten:
Kerk
Bal
NaoberzorgPunt
Fluit
Baard
Set-Up
Zangkoor
Sporthal
Oud gemeenteraadslid
Ieder vrij uur
Zilvervos
Koninklijke onderscheiding
Antwoord: (2) Jan van Dijk
Antwoord: (2) Leo Willems of
Wilma Hendriks
Bal
Foto
Vergadertafel
Meerlo van boven
Meerlo –Wanssum
Project Ooijen-Wanssum
SV United
Facebook
Veteraan
Antwoord: (2) Arie Janssen
Antwoord: (2) Paul Poels
Benkske
Voetbal
Meerlo
Machines
Antwoord: (2) Jan Peelen

Zomaar wat foto’s
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Categorie: 06 Mieëlderse minse
4)

Minse zoeëas geej en ik, Coenders Wiel, Fun Wijnhoven, Truus Mooren.
Alledrie Mieëlderse minse, minse die al jaorelang ien Mieëldere woeëne. Den
ieëne haaj en kroeg, en is al jaorelang verbonden an de Fanfaar, den andere
ging vroeger huus an huus mit mik van den Bekker en Truus het jaorelang op
de boerderij gewônd en gewerkt en duuj al an Naoberzorg toen
NaoberzorgPunt nog jaore op zich zuuj laote wachten.
Alle drie zien ze opgegruuijd mit dit Mieëlders liedje:
Mieëldere is goed,
man wat en moi pletske.
De bèèk, ut kastieel,
huize Nab ôk nog hieël.
Man, wat is Mieëldere toch ……
Dit liedje werd ieder jaor mit de Mieëlderse Revue gezongen. Eigenlik
beseffe weej os veul te wennig wat vur en moi pletske Mieëldere is. Weej
reizen de ganse wereld aover. Den ieëne gut naor De Verenigde Staten, den
andere naor Azië, wer ennen andere naor Afrika, en as we ut dan toch en
bitje beej huus wille halde dan vertoeven we toch al gauw ien Zuid Europa.
Naor de zon hieët dat dan. Ennen enkeling den viend Nederland nog moi en
gut naor en camping an de zieë of op de veluwe.
Mar man wat is Mieëldere toch moi. En paar kieër per jaor wille we nog wel
en rundje um Mieëldere wandelen. Dat is dan meistal mit de winterwandeling
en mit Amuzant! Mar verder zien we de moie dingen van Mieëldere ga nie.
Ge zuut vur de aardigheid es motte kieke op de site van Meerlo.nu of op de
facebookpagina van Paul Poels. Gewoeëne Mieëlderse foto's die ow vertelle
dat geej ga nie zo wiet weg hoeft.
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As geej nie zo goed ziet ien ut leze van ut Mieëlders dialect dan vertelle
weej vur ow dit verhaal ok nog enne kieër ien ut Nederlands.
Mensen zoals jij en ik, Coenders Wiel, Fun Wijnhoven, Truus Mooren. Alle
drie Meerlose mensen, mensen die jarenlang in Meerlo wonen. De een had
een café en is al jarenlang verbonden aan de fanfare, de andere ging
vroeger huis aan huis met vers brood van de bakker. En Truus heeft
jarenlang op den boerderij gewoond en gewerkt en deed al aan Naoberzorg
toen NaoberzorgPunt nog jaren op zich liet wachten.
Alle drie zijn ze opgegroeid met dit Meerlo’s Liedje:
Mieëldere is goed,
man wat en moi pletske.
De bèèk, ut kastieel,
huize Nab ôk nog hieël.
Man, wat is Mieëldere toch ……
Dit liedje werd ieder jaar tijdens de Mieëlderse Revue gezongen. Eigenlijk
beseffen wij ons veel te weinig wat voor en mooi plaatsje Meerlo is. Wij
reizen de hele wereld over. De een gaat naar de Verenigde Staten, de ander
naar Azië, weer en andere naar Afrika, en als we het dan toch en beetje bij
huis willen houden dan vertoeven we toch al snel in Zuid Europa. Naar de
zon heet dat dan. ‘n enkeling vindt Nederland nog mooi en gaat naar een
camping aan de zee of op de Veluwe.
Maar man wat is Meerlo toch mooi. Een enkele keer per jaar willen we nog
wel en rondje door Meerlo wandelen. Dat is dan meestal tijdens de
winterwandeling en met Amuzant! Maar verder zien we de mooie dingen van
Meerlo helemaal niet.
Je zou voor de aardigheid eens moeten kijken op de site van Meerlo.nu of
op de facebookpagina van Paul Poels. Gewone Meerlos foto's die je vertellen
dat je helemaal niet zo ver weg hoeft.
Als je dit verhaal aandachtig doorgenomen hebt is het enige wat je hoeft te
doen het invullen van de naam van de 2e persoon (vetgedrukt) vernoemd in
het eerste deel van dit verhaal
Antwoord: Fun Wijnhoven (10)
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5)

Familienamen:
Je krijgt cryptische omschrijvingen, waarmee je Meerlose familienamen
kunt maken. We zijn op zoek naar de juist familienaam?
Het is niet zo’n geweldige bouwgrond
Antwoord: Van der Zanden
(3)
De uithollingen zitten in de muur
Antwoord: Denissen / Hol
(3)
Als zachtharige bewerkte dierenvellen
Antwoord: Bonten
(3)
Waar het van kwam? Van een scherppuntig vergroeid takje van een plant
Antwoord: Van Doorn
(3)
Grieks snaarinstrument
Antwoord: Van Lier

(3)

Meerdere grote hopen alcoholische drank
Antwoord: Wijnbergen
(3)
Een die met de daarvoor vereiste diploma’s de geneeskunde uitoefent
Antwoord: Arts
(3)
Die kerels hebben van alles op het spel gezet
Antwoord: Wagemans
(3)
Richting- en waarschuwingsteken op een weg
Antwoord: Baken / Richter
(3)
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6)

Tatoegages… de oudste gevonden tattoo op een mens is al van 3300 voor
Christus, vanaf 12 jaar mag een tattoo gezet worden, met goed vinden van
ouders of voogd. 21% van de Amerikaanse bevoking heeft een tattoo.
Maar van wie zijn deze Meerlose tattoo’s.
We zijn niet te flauw dus we hebben er een hint bij gedaan.
a) Als ze de bloemetjes buiten kan zetten is ze erbij. Maar die bloemetjes
staan liever binnen, zeker met de temperaturen van vandaag.

Antwoord: Anja Peelen (2)

b) Import Meerlonaar anders had hier een tattoo van SV United of
SV Meerlo gestaan. Stoere kel die heel wat van de wereld heeft gezien.

Antwoord: Martijn Rongen
(2)

c) Nog zo’n stoere kerel, met een klein hart. Omdat de foto wellicht niet
helemaal duidelijk is hebben we er nog een voorbeeld bijgeplaatst. Onze
hint: Meestal rent hij hard vooruit, maar haalt hij de finish niet. Alhoewel
anderen hem toch dankbaar zijn voor zijn werk.

Antwoord:Martijn Mooren (2)

32

Categorie: 06 Mieëlderse minse
7)

Ondanks dat we op de mooiste plek ter aarde wonen 😊 blijft niet iedereen
in Meerlo wonen. We kennen ook de LET OP: zogenaamde ‘Mieëlderse minse
ien de vremde’. Graag willen we weten welke ex-Meerlonaar hier woont?

Antwoord: Koen Erps (1)

Antwoord: Fons Visschers (1)

Antwoord: Fried Hanraets (1)
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Antwoord: Marijn Poels (1)

Antwoord: Rick Peters (1)
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1)

Bij de eerste vraag in deze categorie gaan we eerst maar eens terug in de
tijd. Tegenwoordig zit iedereen aan de buis gekluisterd met Netflix.
“Vroeger” volgden we nog series op de TV. Elke week ’n aflevering.

a) Uit welke serie komt bovenstaande afbeelding?
En hoe heet de personage links op de foto, uit deze serie?
Serie: Floris

(2)

Personage: Sindala (2)

b) En deze 2 jongens hier
links, in welk Nederlandse
jeugdserie speelden zij in de
jaren ’70
Serie:Q en Q (2)
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c) En wie kent deze meneer nog?
Serie: Catweazle (2)

d) Uit welke serie komt deze
groepsfoto?
Serie: ZOOP (2)

2)

We kijken allemaal veel naar de TV in kranten en roddelbladen en op
internet etc etc. Daar komen bekende en minder bekende mensen voorbij
ook regelmatig natuurlijk dorpsgenoten. Met deze dorpsgenoten heb je
wellicht wel eens oogcontact gehad, maar ga je ze ook herkennen aan alleen
de ogen?
Antwoord:
a)
a): Wilbert vd Laar
(2)

b)

b): Johan Coenders

(2)

c)

c): Heidi Disveld

(2)

d)

d): Bep Poels

(2)
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3)

4)

Ga naar onze website en zoek in de map media naar een compilatie van 8
filmfragmenten.
Schrijf de titel van de film op die je ziet?
Fragment:
1 The Equalizer

(1)

5 pulp fiction

(1)

2 Into the blue

(1)

6 the gotfather

(1)

3 Star Trek into the darkness

(1)

7 Gooise vrouwen (1)

4 Frozen

(1)

8 First Man

(1)

Wat hebben onderstaande mensen met elkaar gemeen icm Meerlo?
Freeman Dyson
Corbyn Piers

(15)

Biswas Claudine
Antwoord: Marijn Poels heeft een docu gemaakt The Uncerteinly has
settled. De eerste 2 zijn wetenschappers die door Marijn in de docu
geïnterviewd worden. Biswas is co-producer van de film
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5)

De laatste jaren zijn de escape rooms erg populair voor een avondje uit, van
te voren of erna gezellig eten. Voor diegene die daar wel eens in zijn
geweest weten dat dit een bepaalde manier van denken is om de puzzels op
te lossen. Hieronder ook een vraag die je op deze manier moet benaderen.

Belangrijk voor iedereen, daar zijn veel meningen over en onderzoeken naar gedaan, is sporten.
Uiteraard moet en mag dat natuurlijk iedereen zelf weten, of zoals we in Sport vraag 6 al aangeven,
denksport kun je ook altijd gaan doen als je geen zin hebt om hard te gaan rennen, of zelfs
ontzettend te gaan zweten.
Teamsport is voor veel ouders een motivatie om hun kinderen daarvoor op te geven, ze vinden dat
echt belangrijk omdat ze dan leren om met andere kinderen om te gaan, of in teamverband te
acteren.
Maar bij welke club meld je jouw kind dan aan. Naar welke Meerlose club zijn we hier op zoek?

Antwoord: Budoteam (12)
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6)

Het schilderij “Het vrolijke huisgezin” is in 1668 gemaakt door schilder Jan
Steen en hangt nu in het Rijksmuseum in Amsterdam.
Op dit schilderij is heel goed te zien hoe de mensen in die tijd gekleed
waren, hoe hun huis er van binnen uitzag en ook wat ze destijds aten en
dronken.
Beeld, met jullie team, dit schilderij op jullie eigen manier uit.
Maak een foto en stuur die naar 06-10 60 27 89 voor 23:30 uur.
Met vermelding van jullie teamnaam.
(20)
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7)

We hebben het weer zojuist achter de rug, carnaval. Altijd gezellig, veel
lachen en plezier. Elk jaar wordt het caranvalsseizoen geopend op 11de van
de 11de bij café Oud Meerlo. Dit gebeurd al jaren op ’n vaste, traditionele,
manier.
Hoe opent De Prins het seizoen, welke traditie bedoelen we hier?
En voor de hoeveelste keer gebeurde deze traditie op 11-11-2018 ?

Hoe: Door een glas vos bier over de vos heen te schuuden (2)

Hoeveelste keer: de 11de keer (2)
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23 maart

IQuizut

30 maart

uitslag + prijsuitreiking IQuizut

21 april

Merlin Pop

25-26 mei

Samenloop voor Hoop

1-4 juni

kermis Meerlo

15 juni

Nevobo jeugd beach circuit | Set Up

16 juni

Open Beachvolleybal toernooi | Set Up

21 juni

Bedrijven Beach toernooi | Set Up

23 juni

Jeugd Beach toernooi | Set Up

6 oktober

Grote rommelmarkt | CV de Vöskes

2 november

Sint Maarten Feest

16 november

Mieëlderse Popkwis

5 januari 2020

Winterwandeling Meerlo

14 maart 2020

IQuizut 2020 ???
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1)

Naar welke oude ambacht zijn we hieronder op zoek:
(Bronvermelding: Woordenboek Meerlo-Wanssum)
a) Werd vaak gedaan naast het eigenlijke beroep als loodgieter of
koperslager.
Als men een pomp wilde hebben in de wei dan liet men de ……………….. komen,
die zocht naar de meest geschikte plek en dreef de buizen de grond in, bij
goed water werd aan het einde van de buis een pomp gezet
Antwoord:

Pompeslèger

(4)

b) Ze gingen deur aan deur met de artikelen de ze aan de man probeerden te
brengen. Vaak stond er voor de naam ………….. de naam van het/ de artikelen
die ze verkochten
Antwoord:

De Krimmer

(4)

c) ………….. komt van een belasting in natura. Elke meerderjarige inwoner van
een gemeente kon worden opgeroepen om te gaan werken aan wegen en
paden.
De mensen die een paard hadden moesten paard en kar meebrengen.
Antwoord:

Hand en spandiensten

(4)

d) Door de slechte economische toestand eind 19e eeuw tot aan de 1e
wereldoorlog gingen Limburgse mannen naar Duitsland om daar te werken.
Sommige kwamen elk weekend naar huis, anderen bleven een heel seizoen
weg.
Antwoord:

Grensgänger

(4)
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2)

Noud Hendrix op destijds de Tienrayseweg, heeft vroeger een
hondenkennel gehad.
a) Welke honden had Noud voornamelijk?
Antwoord: Bovees en later met megelse herders. Hij ging regelmatig met
een teef naar Belgié om ze daar te laten dekken (5)
b) Waar had Hendrix Mengvoeders in het voorjaar van 1971 een tekort aan.
Antwoord: Chauffeur (5)

3)

Welke bedrijven zijn er allemaal gevestigd geweest of nog gevestigd op
Moleneind 1 te Meerlo. Vermelden in chronologische volgorde van vroeger
naar nu?
Antwoord:

(10)

- Taks Landbouwbedrijf
- J.l. Peelen mechanisatie bedrijf
- Staadegaard
- Coenders Lottum
- Vahomij
- CMS Garage- en bedrijfsdeuren / Hörmann
- TK auto service in Meerlo
4)

We zijn op zoek naar een het bedrijf welke momenteel is gevestigd in
Melderslo, voorheen was het een Meerlo’s bedrijf.
Welk bedrijf was het en waar was het toen gevestigd?
Welk:

(10)

Poels-Janssen Logistics B.V., Megelsum 37, Meerlo
Of Pallethandel Kortenbos, Kortenbos 1, Meerlo
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5)

Hieronder een foto uit de oude doos. Waar gaan deze mensen aan deel
nemen?

Antwoord: Melkcursus (10)

6)

Wat zat er in de jaren ‘90 in dit pand gevestigd?
En in welke jaar is het overgenomen door Miriam en Mark?

Antwoord: De Groenteman

(5)
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Jaar: 1999 (5)

Categorie: 08 Oude ambachten
7)

In de bovenstaande woning heeft vroeger ook een bedrijf gevestigd
gezeten. Hoe heette dit bedrijf?

Antwoord: confectie atelier Reinders (12)
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1)

SV United organiseert de laatste jaren een avond voor de sponsoren van de
club. Ze proberen daar elk jaar een spreker van naam voor uit te nodigen.
Afgelopen jaar (2018) hadden ze een bekende Nederlander ( in de
voetbalwereld) als spreker. Wie was deze spreker?
Naam: Michael van Praag (10)

2)

SV Meerlo had in de laatste jaren van hun bestaan, in het seizoen 20002001 naast hoofd trainer Han Friesen nog een aparte jeugdtrainer
aangetrokken voor de combinatie elftallen Meerlo-Wanssum A en C Jeugd.
Wie was dit?
Naam: Aard van Loon (10)

3)

Elke woensdagochtend tussen 9 en 10 uur is er een sport activiteit in onze
sportzaal ’t Brugeind te doen. Er is zelfs een docent aanwezig die les geeft.
Wat is de naam van deze docent?
Naam: Dorethé Marcellis (10)

4)

Bijna iedereen volgt op zijn manier wel iets van de olympische spelen en dan
de sport die hij/zij leuk vindt om te kijken. Is het wel eens opgevallen dat
er (bijna) nooit linkshandigen speerwerpers zijn. Zouden linkshandigen niet
zover kunnen gooien dan rechtshandigen speerwerpers ? Tijdens de eerste
3 edities van de olympische spelen, waar ook speerwerpen op het
programma stond, hadden ze daar een oplossing voor, dat zowel links- als
rechtshandige konden deelnemen.
Hoe werd tijdens deze olympische spelen de winnaar bepaald van het
speerwerpen?
Antwoord: 3x met links en 3x met rechts. De afstand van de beste
linkshandige worp wordt opgeteld bij de beste rechtshandige (10)

P.s. Speerwerpen is sinds 1908 een olympische sport.
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5)

Maak de puzzel op pagina 49. Je mag de puzzelstukjes uitknippen, de
pagina met de puzzelstukjes hoef je NIET in te leveren.
Vermeld hieronder de namen van wie je allemaal ziet op de foto van links
naar rechts.
Staand:
1. Gijs de Zwart

6)

(1)

gehurkt:
1. Jack Jenniskens (1)

2. Joep Grossward (1)

2. Arnold de Vries (1)

3. Geert Jozefs

(1)

3. Jos Vullings

4. Jan Theulen

(1)

4.Andre de Ruiter (1)

5. Willy Allaerts

(1)

6.Jan Peters

(1)

(1)

Denksport is natuurlijk ook sport, dus ook een vraag hierover in deze
categorie.
We hadden in de jaren ‘90 een schaakclub in Meerlo.
Hoe heette deze schaakclub?
Deze schaakclub had een voorganger in Meerlo, in de jaren 70.
hoe heette deze schaakclub?
Schaakclub: De Meerloper

Voorganger: ’t Matje

(5)

(5)
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7)

Vorig jaar hadden we vragen over onze raft talenten uit Meerlo.
Er woont echter nog zo’n sporttalent in Meerlo waar we nog nooit een vraag
over gesteld hebben van een sport die ook nog nooit aan bod is geweest.
Basketbal, en dan hebben we het natuurlijk over Sjors.
a) Waar is Sjors begonnen met basketbal?
b) Hoeveel seizoenen heeft Sjors in Nederland als prof gespeeld?
c) Hoe hoog moet Sjors minimaal springen om een bal te dunken ?
(we houden een marge aan van +/- 5 cm)

Antwoord: a) Speelterrein Meerlo
Balketbalclub Jumpers Venray (3)
b) 9 seizoenen

(10)

c) ring hangt op 3m05, Sjors komt staand met de arm
gestreks tot 2m70 dus moet hij 40cm springen om te dunken
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Categorie: 10 Hersenbrekers
1)

Ga binnen Windows naar de Microsoft Solitaire Collection spellen en start
daar spider op, dan krijg je onderstaand scherm.
Kies daar het niveau Meester.

Speel het spel en en zorg ervoor dat je een zo hoog mogelijke score haalt
binnen een tijd van 10 minuten. Je moet het spel wel uitgespeeld hebben
dus de rij met kaarten moet leeg zijn.
Je mag het zo vaak proberen als je wilt.
Maak een duidelijke foto, zoals hieronder, waarin duidelijk te zien is dat je
Spider Meester hebt gespeeld. Dat de rij met kaarten leeg is en de score
en tijd moet zichtbaar zijn. App deze foto naar 06 46 166 727 met
duidelijk erbij jouw teamnaam. Géén teamnaam géén punten.

10 punten als je binnen de 10 min. het spel uit speelt en meer dan 1.100
punten hebt.
5 punten als je binnen de 10 min. het spel uit speelt en tussen de 1.000 en
1.100 punten hebt .
Voor de rest van de scores is het 0 punten.
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2) Ja hoor…. Daar gaat ie weer.
Voor alle genieën hebben we dit jaar ook iets lokaals of zelfs ?? regionaals
in de hersenbrekers verwerkt. Je weet wel, een probleem, puzzel, raadsel,
puzzel die het verstand sloopt en deze….. is zelfs voor menig kopstuk
moeilijk op te lossen.
Go for it:
 Wie kent ze niet? De familie Peters-Dorussen. Tel de cijfers van
het telefoonnummer bij elkaar op. (Ons cadeau aan jullie:
0478-692372 _14__ (we zoeken alleen de som van de laatste 4
cijfers)
So far… so easy
 Zoek het huisnummer van een alleenstaande man die je zo maar het
hof zou kunnen maken. Als hint, of om wat tot rust te komen, een
leuk nummer van een bekende Nederlandse zanger. _3__
https://youtu.be/4oVWkQTrF2g
 Tegenwoordig gehuisvest in het Raadhuis, nog niet zo lang geleden
op een ander adres in Meerlo te bewonderen. Say cheese… Stralend
wit, en we zijn niet op zoek naar het oude adres, zelfs niet naar het
nieuwe adres, maar naar het aantal vogels wat de buurman op zijn
voorgevel heeft staan. Als hint, het zijn geen Leeuweriken, en geen
Patrijsjes. _2__
 Als ik de huisnummers van Rozenkwekerij Rosa Mundo + Maatschap
In ’t Zandt- Janssen bij elkaar tel, en hier het aantal bedden van
groeps accomodatie vakantie Meerlo bij optel. Dan kom is op een
aantal van. _96__
Weet je de getallen van de bovenstaande opdrachten nog allemaal. Zo ja…
ga gerust verder, nee… ga terug naar start. 😉
 Aan de hoeveelste jaargang van het Meerlo’s klokje zijn we eigenlijk
bezig?_50__
 Prins van de Voskes in 1986. Nee, wij zijn niet op zoek naar een
naam, maar naar het huisnummer van deze Oud Prins. _10__
Als je de som neemt van alle bovenstaande opdrachten en deze deelt door
het aantal dagen van de week. Krijg je het getal __25__
Vermenigvuldig dit getal weer met de ontbrekende cijfers uit dit
telefoonnummer: 06-46_32 _ 3886. (De persoon achter dit nummer staat
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garant voor Vakmanschap – Vertrouwen – Vernieuwend – Veelzijdig. Je
kunt er terecht voor uitvoering – bemiddeling en verkoop).
Het mooie is dat we helemaal niet op zoek zijn naar dit getal, maar we
willen wel graag weten waarom de kranten dit jaar vol staan met de
uitkomst van jouw zoektocht.

Antwoord: 800 jaar Horst aan de Maas (10)

3)

De eigenaar van een laboratorium wordt vermoord op de werkvloer, hij
heeft 4 medewerkers (Alex, Nicola, Michael en Jane) die alle 4 verdacht
worden omdat ze alle 4 een motief hebben.
De eigenaar wordt door een mes gestoken en bloed langzaam dood. Maar
kan nog net, voor hij om valt, de cijfers 28-27-57met zijn bloed op een
papier schrijven.
De politie vindt hem de dag erna en de enige aanwijzing die ze hebben zijn
de 3 getallen in bloed op het papier. Wie gaat de politie aanwijzen als de
dader?
Antwoord: Nicola (10)
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4)

Welk getal ontbreekt in het onderstaande rijtje?
601, 422, 589, 722, 425, 806, 217, 812, 339, …

Antwoord: 182 (15)

5)

Wat is het getal welke we zoeken op de plek van het ?

Antwoord: 43 (10)
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6)

(denk alsof je in ‘n escape room zit)
Hieronder zie je een groepsfoto van de iquizut organisatie in bepaalde
volgorde met een nummer eronder.

1

2

3

4

Zet de getallen in de juiste volgorde?
Antwoord: 3 2 1 5 4 6

(12)
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7)

Tijdens de koningspelen zijn er 4 meiden die strijden op 3 spellen.
Blikgooien,zaklopen, en ringsteken.
Karin werd 3de op met ringsteken.
Het meisje die 2de werd met blikgooien, won op het zaklopen.
Het meisjes die 2de werd met zaklopen won het ringsteken.
Ans won van Anny bij elk spel.
Het meisje die 1ste werd met blikgooien werd 2de bij het ringsteken.
Ine werd laatste met blikgooien.
Vermeld de stand hieronder van elke spel?
(10)

1
2
3
4

Blikgooien
Ans
Karin
Anny
Ine

Zaklopen
Karin
Ine
Ans
Anny
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Ringsteken
Ine
Ans
Karin
Anny

Categorie: 11 Bourgondisch / Culinair
1)

Hieronder zie je een aantal bierdopjes, vul de tabel in:

(volledig goed ingevuld lijntje )

Naam bier
Nummer 1
(2)

Jopen Extra
Stout

Nummer 2
(2)
Nummer 3
(2)
Nummer 4
(2)

La Trappe
Gouveneur
Blond
St. Louis
Kriek Lambic

Naam bier
Nummer
(2)
Nummer
(2)
Nummer
(2)
Nummer
(2)

5

Brugse Zot

6

La trappe
Bockbier
Palm Royale

7
8

Hertog Jan
Pils

Brouwerij

Land

Jopen,
Gedempte
Voldersgracht
De
Koningshoeven
Lindeboom

Haarlem,
Nederland

Br. Van
Honsebrouck

Izegem, België

Brouwerij
Brouwerij De
Halve Maan
Brouwerij de
Koningshoeven
Palm belgian
craft brewers
Hertog Jan
Brouwerij
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Alcohol%
5,5%

Berkel8%
Enschot,Nederland
Neer, Nederland
6,5%

Land
Brugge, België

4%

Alcohol%
6%

Berkel7%
Enschot,Nederland
Steenhuffel,
7.5%
Belgie
Arcen, Nederland
5.1%

Categorie: 11 Bourgondisch / Culinair

Naam bier
Nummer 9 (2)

Nummer 10
(2)

Brouwerij

Land

Alcohol%

La Trappe
Quadrupel

De
Berkel10%
Koningshoeven Enschot,
Nederland
Straffe
Brouwerij De Brugge, België 9%
Hendrik tripel Halve Maan

2)

Maak 3 ‘iquizut’ cupcakes, 3 voor de 3 succesvolle voorgaande jaren. Ze
worden beoordeeld op originaliteit, smaak en uiterlijk. Lever de de cupcakes
tegelijk met het boek in.

3)

a) Wat is een Meerlonaartje?
b) Bij wie is deze verkrijgbaar?
c) Wat behoort tot een standaardpakket?
d) En wat zijn de extra opties?

(2)
(2)
(2)
(2)

Antwoord:
a) Een burger die zijn naam eer aan doet. Deze burger is op geheel eigen
wijze gekruid waarbij de smaak niet verloren gaat in het broodje met
salade en saus. Het is geen standaard hamburger zoals u die gewend bent
maar een fatsoenlijke burger zowel in grootte als in smaak. Het verse vlees
en kruiden spelen de hoofdrol
b) Haas Meerlo catering
c) Hamburgers, braadworst, kip, broodjes sauzen en toebehoren
d) Gebakken aardappelen, Shoarma reepjes, spare ribs en speciale wensen in
overleg
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4)

Hieronder zie je delen van boeken, kun jij ons vertellen welke dit zijn?
Vermeld de titel van het boek.

a) Laura’s Bakery het basis bakboek (Laura Kieft)
(1)
b) Het jaar van Guus en Dick (kookboek van 2 vrienden, guus meeuwis en
dick middelweerd)
(1)

c) Killerbody (slank in 12 weken, fajah lourens)
d) Mijn heel holland bakt bakboek

58

(1)
(1)

Categorie: 11 Bourgondisch / Culinair
5)

Vers pakketten, ze worden steeds populairder in verschillende
supermarkten. Albert Heijn, Plus en Jumbo hadden ze al langer, maar ook
de Jan Linders, Lidl en Aldi hebben ze voortaan. Super handig en je hoeft
zelf nog maar weinig toe te voegen.
Hieronder zien jullie de ingrediënten van verschillende vers pakketten.
Vul in uit welke winkel het pakket komt, hoe het pakket heet en welke
ingrediënten jezelf nog moet toevoegen.
Volledig goed ingevuld vakje = 2 punten, totaal 12

Winkel: Jumbo
Pakket: Sweet chili

Winkel: Albert Heijn
Pakket: Marokaanse couscous

Winkel: Albert Heijn
Pakket: Zoete Aardappelsoep

Tomaat
Rode paprika
Groene paprika
Sugar snaps
Zoete chilisaus
Sjalot
Knoflook
Rode peper

1 courgette
1 aubergine
1 rode paprika
1 ui
2 knolookteentjes
Zakje kruidenmix
Zakje rozijnen/gedroogde
abrikozen
Zakje kruidenpasta voor
couscous
Zakje couscous

1 zoete aardappel
2 winterpenen
1 rode paprika
2 rode uien
Krulpeterselie
3 knolookteentjes
2
groentebouillontabletten

Zelf toevoegen:

Zelf toevoegen:

Zelf toevoegen:

350 gram kip(dij)filet in
blokjes
400 gram (basmati) rijst
2 el (olijf)olie

3 el (olijf)olie
300 gram rundergehakt
450 ml water

3 el (olijf)olie
750 ml water
(cayenne) peper

Tip: creme fraiche
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Winkel: Albert Heijn
Pakket: Uiensoep

Winkel: Jan Linders / AH / Plus
Pakket: Thaise groene curry

2 gele uien
1 witte ui
1 zoete ui
1 roze ui
3 sjalotten
1 teen knoflook
Tijm + rozemarijn
2 laurierbladen
2 runderbouillonblokjes

1 courgette
1 rode puntpaprika
1 midi komkommer
2 tomaten
1 wortel
1 rode ui
1 rode peper
Zakje curry pasta
Zakje kokosmelk

Zelf toevoegen:

Zelf toevoegen:

3 el (olijf)olie
1,5 l water
peper

300 gram kipfilet in blokjes
300 gram rijst
2 el. Olijfolie
Peper en zout

6)

Winkel: Jan
Linders/AH/Lidl/Plus
Pakket: Italiaanse Lasagne

Trostomaten
1 prei
1 wortel
1 rode paprika
1 gele ui
Takje tijm
Takje rozemarijn
2 knoflookteentjes
Lasagnebladen
Zakje lasagne
kruidenpasta
Zelf toevoegen:
300 gram rundergehakt
300 ml halfvolle melk
150 gram geraspte belegen
kaas
2 el. Olijfolie
Peper en zout

In Meerlo zit sinds juni 2017 een Poolse winkel in de voormalige apotheek.
a) Wat is de naam van deze winkel?
b) Waar hebben zij nog meer vestigingen?
Naam: Polska Spyza

(3)

Waar: Venray, Wijchen, Gennep

(3)
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.

7)

Er wordt teveel vlees gegeten, een veel gehoorde uitspraak.
Hieronder zie je een aantal kenmerken van dieren waar wij het vlees van
eten. Kun jij het dier, en ook het soort ras benoemen?
a) Typische blonde lichtroze kleur, sterke schouders en dikke billen. Vlees
met een fijne structuur dat o.a. bij Franse chefs hoog staat aangeschreven
vanwege de grote malsheid.
b) Klassieke varkens roze kleur en grote half hangende oren. Een van de meest
voorkomende rassen in Nederland.
c) Een opvallende verschijning met zwart lijf en een witte band die loopt over
de voorpoten, de schouders en het voorste deel van de rug. Flink maar ook
gezond en vriendelijk dier en goede moeders.
d) Witte kop met goudgele tot roodbonte vacht. Een ras dat al teruggaat tot
in de Middeleeuwen. Rundvlees met mooie vetbedekking, fijne structuur en
goede vetdooradering.

Antwoorden: 2 per goede, totaal 8
a) Koe
Lekker blondje, Blonde d’Aquitane, Zuidwest Frankrijk
b) Varken
Echte europeaan, Nederlands Landvarken, Nederland
c) Varken
Jamie’s Lover, Hampshire, VS
d) Bergkoe
Simmertaler, Zwitserland
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1)

Rijschool Martien Linskens, de rijschool in Meerlo waar al vele
dropsgenoten zijn geslaagd voor hun rijexamen. Kun jij de volgende
prijsberekening maken?
Nick wil graag gaan lessen bij Martien, hij kiest voor pakket 3, de lessen
volgt hij netjes, het gaat steeds beter, ook moet hij theorie examen doen,
hij heeft een boek kunnen lenen dus een e-learning pakket vind hij niet
nodig. De tussentijdse toets behaald hij en na nog een aantal lessen mag hij
op voor zijn praktijkexamen. Helaas hij zakt, met advies van Martien neemt
Nick nog wat extra lessen van 1,1/2 uur. In totaal 6 en dan mag hij weer op
voor zijn praktijkexamen. Wat is Nick totaal kwijt voor zijn rijbewijs.
(aanvraag rijbewijs pasje telt niet mee)

Antwoord:
3204,00

2)

(5)

Voordat Martien Linskens begon met zijn eigen rijschool heeft hij bij twee
grote rijscholen in de omgeving gewerkt.
a) Welke zijn dit?
b) Per wanneer heeft hij zijn eigen rijschool? (We willen de exacte datum)

Antwoord:
a)
-Rijschool Janssen

(2,5)

-verkeersschool van hulst in druten (failliet) (2,5)
b)

01-03-2013

(5)
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3)

Op welke plekken staan alle toegangsborden in Meerlo? Geef dit zo
duidelijk mogelijk, ter hoogte van welke straat, kruising, huis.
(P.s. de getoonde borden zijn voorbeelden)

Antwoord: (12 stuks, voor elke foute 1 punt in mindering) (10)
Tienrayseweg (ter hoogte van versmalling)
Hoodstraat / Moleneind (ter hoogte van versmalling)
Veestraat (beek, hoofdstraat)
Stendert (brugeind)
Peschweg (bij de soos)
Mgr Jenneskensstraat (drempel bij school)
Beekveld
Elshout (vanaf Tienrayseweg)
Pilmus (moestuintjes)
Bergsboslaan (kerkhof)
Hogebos
Cocq van Haeftenstraat (kampje)
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4)

Elektriciteit is een niet weg te denken tegenwoordig, wat werkt er nou niet
meer op stroom.
Hieronder zie je een aantal elektriciteit kastjes.
Schrijf bij de foto welke straat en ter hoogte van welk huisnummer of
welke kruising deze staan.

a) Constantijnstraat, schutting Joost Bruijsten
b) Patrijs, kruising kievit patrijs
c) julianastraat, laatste huis voor brugeind

(5)
(5)
(5)

d) julianastraat houten huis peelen jan

(5)

e) zandpad bij eugene peelen

(5)

f) burgveldweg- van aldenbruggestraat , vleeshouwer

(5)
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5)

Teken duidelijk op de juiste plekken alle drempels in Meerlo. (10)
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6)

Waar in Meerlo kun je deze afbeelding op de weg vinden?
Vermeld de straat en het huisnummer waar het in de buurt is.

Antwoord: Bergweg 7 Geurts voor het huis
(3 punten)

7)

Veel meerlose vragen in deze categorie, maar uiteraard ook wat algemene
vragen.
a) Wat was de voorloper van de driepuntsgordel in de auto?
b) Welk tweewielig vervoersmiddel vond de Amerikaan Dean Kamen uit?
c) Waarvoor staat de afkorting GPS, zoals we deze kennen bij het navigeren?
d) Hoe wordt een grote bestelauto met een Frans woord ook wel genoemd?

Antwoord:
a) De heupgordel/Puntgordel

(2)

b) De segway

(2)

c) Global Positioning System

(2)

d) Camionette

(2)
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Iedereen is blij met de ondernemers die we gelukkig nog steeds in Meerlo
hebben.
Ondernemers die er ook mede voor zorgen dat de leefbaarheid in Meerlo
hoog blijft.Hoe goed kennen we deze ondernemers nu eigenlijk?

1)

Ga op zoek naar Jessy. (Kyono)
Je vind haar op GPS coördinaten: breedtegraad (latitude) 51.5090455 /
lengtegraad (longitude) 6.0880737
Maak een waanzinnige, te gekke originele foto met Jessy. Dit kan alléén of
met meerdere personen. (denk hier even over na voordat je naar de locatie
gaat) en stuur de foto door naar 06-10 60 27 89
p.s. Jessy gaat daarna ook nog de foto’s bestuderen en eventueel gebruiken
voor haar social media....de leukste foto wordt zeker beloond
(Max 10)

2)

Hoe lang zijn Jan en Anny dit jaar in de winkel van Peters Textiel ?

Antwoord: 40 jaar (5)
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3)

a) Wat is de exacte datum dat Twan en Gertie Kleeven in ’t Brugeind zijn
begonnen en op welke dag was dat.
b) Noem alle uitbaters van ’t Brugeind.
c) In welk jaar bestond ’t Brugeind 100 jaar.
Antwoord:
a) datum:15-08-1994 dag: Maandag

(2)

b)Kranendonk / Speyken / Jeu-Mie Janssen /
Pouwels / Sumeren / Kleeven
(2)

c) 2010

4)

(1)

Hoeveel lessen Pilates zijn er wekelijks bij Just Be Fit?

Antwoord: 5 (5)

5)

Hoe vaak is het Serviceapotheek logo aan de buitenkant van de gevel van de
apotheek aanwezig?
Antwoord: 9x (5)
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6)

Welke 2 dieren staan op het logo van jager slager het nieuwe online bedrijf
van Slagerij vd Pasch
Antwoord: Wildvarken en tam varken (5)

7)

In Café Oud Meerlo hangen honderden bierviltjes. Op een aantal van deze
bierviltjes staan bekende en minder bekende Meerlonaren. Hoeveel viltjes
met Meerlonaren hangen hier?

Antwoord: 5

8)

(5)

Wie werd er op 10 juni 2015 geboren op camping ’t Karrewiel??

Antwoord:Het derde ree-kalfje (5)

9)

Op welke datum is EEF de woonprofessionals weer geopend na de meest
recente flinke verbouwing?

Antwoord: 7-10-2017 (5)
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10) De familie Geurts had eerst ook een koeienbedrijf. In welk jaar zijn ze
daarmee gestopt?

Antwoord: 2001

MTS Geurts-Bussemakers

(5)

De Cocq van Haeftenstraat 33
5864 BA Meerlo

11) Wie won in april 2018 de prijsvraag van Vakantie Meerlo, tijdens de ladies
Night in Meerlo ?

Antwoord: Petra Zwerver (5)

12) Hoe vaak per jaar mogen kinderen en jongeren tot 18 jaar, zonder kosten
naar de fysiotherapeut

Antwoord:18x (5)
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13) Op welke datum heeft Tand ID haar intrek genomen in het
Gezondheidscentrum in Meerlo?
Welke 2 tandartsen zijn hier werkzaam?

Antwoord: 4-6-2018
Dinie Veldman
Ilona Thijssen

(3)
(1)
(1)

14) In welk jaar was de directeur van Bruijsten Metselwerken, jeugdprins van
de Vöskes in Meerlo?

Antwoord: 2000 (5)

15) Wat kregen de krantenbezorgers met Kerst 2016 als bedankje van Dispo ?

Antwoord: Droogworst en fles wijn
(5)
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Categorie: 14 Slotopdracht

Op deze slotavond vindt een afsluitende opdracht plaats.
Ook dit jaar hebben we weer een leuke slotopdracht, Je
wordt er niet vies van en er is ook geen fysieke kracht
nodig om de opdracht tot een goed einde te brengen!
De Joker is bij deze opdracht niet inzetbaar.
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Eindopdracht
Prijsuitreiking
Achtergrond muziek DJ Jelle
Kortom: spanning en gezelligheid
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